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VACATURE  

SALES EXPERT 

Jouw rol Wat we bieden Over ons 

• Sales expert 

• 4 à 5 dagen per 

week  

• Junior/Medior 

• HBO 

• Ruimte om jezelf te 

verbeteren 

• Gezellig team 

• Hybride werken 

• Goed salaris met 

pensioen 

• Ambitieuze en 

internationale klanten 

• Eigen software platform 

• 10+ medewerkers 

• Multidisciplinair team 

Wil je het leuk om mensen helpen? Zie je snel verkoopkansen? Vind je 

mooie dingen maken en kwaliteit belangrijk? Werk je graag samen in een 

multidisciplinair team? Wil je graag leren en verbeteren? Dan zijn we op 

zoek naar jou!  

WAT WIJ DOEN 

Wij helpen organisaties in de infrastructuur (GWW) en maakindustrie met het 

digitaliseren van technische werkprocessen. Voorbeelden van toepassingen 

zijn digitaliseren van keuringen, inspecties, eisen verificatie, testen en 

productconfiguraties. Onze klanten zitten in Nederland, België en Duitsland. 

Voorbeelden zijn Mourik, RET, RWE en ZF Wabco. 

Onze klanten kiezen voor ons om zelf regie te hebben over het digitaliseren 

en verbeteren van hun werkwijze. Dat maken wij mogelijk met onze eigen 

software platform KE-chain. Dat leveren we als online dienst inclusief 

trainingsmateriaal en ondersteuning. Daarnaast helpen we onze klanten met 

de initiële inrichting, bij digitaliseringsvraagstukken, het koppelen van andere 

systemen en het ontwikkelen van complete applicaties.  

JOUW ROL 

Als sales expert (uitbreiding van huidige sales team) werk je samen aan het 

aantrekken van nieuwe klanten en ondersteuning bij het groeien van 

bestaande klanten. Dagelijks werk je samen en word je begeleid door onze 

salesmanager. 

Jouw focus is om nieuwe klanten via bestaande klanten aan ons te binden. Je 

neemt initiatief om nieuwe klanten via bestaande klanten te benaderen. Je 

ondersteunt het sales team in het aantrekken van nieuwe klanten. Je 

ondersteunt het customer succes team in de groei van bestaande klanten. Je 

draagt bij aan het vastleggen en verbeteren van de sales processen, waarbij 

het digitaal vastleggen in en het beheren van het CRM-systeem de basis 

vormt. Ondersteunen en organiseren van (online) evenementen. 

Je bent gedreven om te verkopen en relaties op te bouwen. Je vindt het lekker 

om te werken in een vrije omgeving. Je vindt het fijn om in een team te 

werken en om zelfstandig werk te doen. Je bent proactief, werkt graag samen 

en houdt ervan om continu te verbeteren.  

JOUW PROFIEL 

• Je bent sociaal en een teamspeler 

• Je bent in staat om zelfstandig te werken  

• Je bent creatief en in staat om je te verplaatsen in potentiële klanten en 

deze aan ons te binden 

• Je hebt een affectie voor verkopen van software 

• Je bent leergierig, proactief en bent continu bezig met jezelf te 

ontwikkelen 

• Kennis van civiele/bouw/infra techniek is een pre 

• Junior/Medior met een commerciële achtergrond  

• HBO of gelijkwaardig 

• Nederlands- en Engelssprekend 
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WAT WIJ BIEDEN 

• Veel flexibiliteit en ruimte om jezelf te verbeteren 

• Gezelligheid en multidisciplinair team  

• Open en internationale werksfeer 

• Inspirerende werkomgeving  

• Hybride werken: Thuis en op kantoor 

• Je eigen laptop 

• Een marktconform salaris met pensioen 

ONS TEAM 

Wij werken met een multidisciplinair team van verkoop tot en met 

softwareontwikkeling. Met dat team verkopen en helpen we onze klanten het 

maximale uit hun abonnement te halen. We ontwikkelen continu nieuwe 

toepassingen en mogelijkheden van ons eigen software platform, KE-chain. 

Als we zelf niet over het expertise beschikken trekken we dat aan op 

projectbasis. We zoeken samenwerkingen met andere partijen om nieuwe of 

completere oplossingen te realiseren voor onze doelgroep. Voor innovatie en 

productontwikkeling werken we samen in lokale en internationale 

samenwerkingsverbanden.  

Ons team van 10 personen is divers en internationaal. De sfeer is open en 

informeel. We werken even gemakkelijk samen vanuit huis als vanaf kantoor. 

Elke dag spreken we elkaar tijdens de dagelijkse stand-up. Op kantoor 

lunchen we altijd samen. Elke drie weken vieren we de sprintdemo’s op 
vrijdag met het hele team. Twee keer per jaar gaan we erop uit met een team 

uitje dat elke keer anders is. We zoeken elkaar ook geregeld op voor een pub 

quiz, borrel, poolbiljart, tafelvoetbal, PS4 of ommetje. Ons ruimte kantoor zit 

in de inspirerende omgeving van YES!Delft. We hebben een ruim en open 

kantoor, er zijn veel gezamenlijke ruimtes, lunchruimte met horeca en is goed 

bereikbaar met OV en auto. 

 

 

 

 

 

 

 


